Relació de projectes desenvolupats durant l’any 2008

Nom del
projecte:
Descripció:

Intercanvi d’alumnes dels instituts

Intercanvi d’alumnes d’ESO dels IES Manuel de Cabanyes i Dolors Mallofré
amb alumnes de l’institut Bourran de Mérignac.
Objectiu:
Aprendre francès/català i compartir experiències amb joves de la mateixa
edat de la ciutat agermanada.
On es durà a A Vilanova i la Geltrú i a Mérignac.
terme:
Total de
27 de Mérignac + 27 de Vilanova
participants:
Dates:
Del 3 d’abril fins a l’11 d’abril de 2008 a Vilanova.
Dates:
Del 15 al 23 de maig de 2008 a Mérignac.
Notícies
Diari de Vilanova de data11/04/08
publicades
http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2008/DIV080411021.pdf
relacionades: Diari de Vilanova de data 06/06/08
http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2008/DIV080606018.pdf
El Punt de data14/05/08
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2854801
Vilanova Digital de data13/05/08
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?Idarticulo=19628
Vilanova Digital de data 2/06/08
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?IdArticulo=19823
Blog de l’IES Manuel de Cabanyes
http://tercerodelbourranenespana.over-blog.com/

Nom del
projecte:

Trobada ciclista

Descripció:

Els ciclistes del Club Chemin Long de Mérignac van fer Mérignac-Vilanova
en tres etapes.
L’última etapa, Rialp-Vilanova, es baixa conjuntament amb els ciclistes de
la Unió ciclista Vilanova.
Objectiu:
Trobada de germanor dels dos clubs ciclistes.
On es va dur A Rialp i a Vilanova i la Geltrú.
a terme:
Total
de 40 de Mérignac + 24 de Vilanova
participants:
Dates:
Del 27 de juny fins al 29 de juliol de 2008.
Notícies
Diari de Vilanova de data 27/06/08
publicades
http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2008/DIV080627067.pdf
relacionades: Vilanova Digital de data 01/07/08
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?idarticulo=20070

Nom del
projecte:
Descripció:

Visita de tècnics de biblioteques

Visita dels tècnics de les biblioteques Joan Oliva i Cardona Torrendell a
la mediateca de Mérignac.
Objectiu:
Conèixer la nova mediateca de Mérignac inaugurada el passat mes
d’octubre i posar en comú les diferents metodologies de treball
emprades per les tècniques de les diferents instal·lacions.
On es va dur a A Mérignac.
terme:
Total de
2 de Vilanova
participants:
Dates:
Del 30 de juny al 2 de juliol.
Notícies
Diari de Vilanova de data 20/06/08
publicades
http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2008/DIV080620026.pdf
relacionades:

Nom del
projecte:

Prevenció de l’esport

Descripció:
Objectiu:

Subvenció del programa europeu “Joves en acció”.
Noies d’entre 15 a 18 anys de França, Itàlia, Portugal i Catalunya posen en
comú els valors que es poden aprendre practicant un esport majoritàriament
masculí
On es va dur A Mérignac
a terme:
Total de
5 de Vilanova + 5 de Mérignac + 5 Itàlia + 5 Portugal
participants:
Dates:
Del 22 de juliol fins al 29 de juliol de 2008.
Notícies
Diari de Vilanova de data 30/05/08
publicades
http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2008/DIV080530026.pdf
relacionades: Diari de Vilanova de data 18/07/08
http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2008/DIV080718062.pdf
Vilanova Digital de data 29/05/08
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?IdArticulo=19782
Vilanova Digital de data 15/07/08
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?idarticulo=20208
Vídeo de la trobada:
http://www.dailymotion.com/relevance/search/drop+de+beton/video/x6rhet_dropde-beton_sport

Nom del
projecte:
Descripció:

Visita delegació tècnics esportius

Visita delegació de tècnics esportius amb tècnics esportius del SAM Omnisport
de Mérignac.
Objectiu:
Conèixer les instal·lacions esportives i posar en comú les diferents
metodologies de treball emprades pels tècnics esportius de les diferents
instal·lacions.
On es va dur A Mérignac.
a terme:
Total de
4 de Vilanova.
participants:
Dates:
Del 15 al 18 de maig.
Notícies
Vilanova Digital de data 13/05/08
publicades
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?Idarticulo=19628
relacionades: Vilanova Digital de data 22/05/08
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?IdArticulo=19729

Nom del
projecte:

Visita oficial a Mérignac

Descripció:

Una delegació de representants de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
encapçalada per l’alcalde de la ciutat, sr. Joan Ignasi Elena i el segon tinent
d’alcalde i regidor de Desenvolupament local, Promoció de la ciutat,
Societat de la Informació i Agermanaments, sr. Josep Tomàs Àlvaro
assisteixen als actes de celebració de la Setmana Catalana de Mérignac.
On es va dur A Mérignac.
a terme:
Total de
6 de Vilanova.
participants:
Dates:
Del 15 al 19 d’octubre.
Notícies
Diari de Vilanova de data 24/10/08
publicades
http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2008/DIV081024007.pdf
relacionades: Vilanova Digital de data 22/10/08
http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?idarticulo=21037
Vilaweb - El Punt de data 16/10/08
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3031476

!

